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Kodály Zoltán Népdaléneklési Fesztivál
2019. március 25.

Sopron, Horváth József Alapfokú Művészeti Iskola
 

Népdaléneklési Fesztiválunk a zeneiskolánk növendékei számára 2012 
óta ad lehetőséget minden évben arra, hogy a magyar népdalokat minél 
szélesebb körben megismerhessék, énekelhessék. A szolfézs órák alkal-
mával ugyan jelentős számú nép- és gyermekdalt megtanulnak, de eze-
ken az alkalmakon kicsit mélyebben beleáshatják magukat pl. az általuk 
előadandó dalok mondanivalójába, esetleges régies szavak értelmezésé-
be, a dalok eredetébe.

Az évente megrendezésre kerülő fesztiválra szolfézstanáraink mind-
egyike készít fel növendékeket saját csoportjaiból. A szolfézs órák tan-
anyagába nem tartozó dalok kiválasztásánál próbálják szem előtt tarta-
ni a gyermek személyiségét, valamint a hangfekvését is, a további szak-
mai szempontok mellett.

A rendezvény elnevezése szándékosan fesztivál (nem verseny), hiszen 
célunk nem a versengés, hanem az, hogy minél többen részt vehessenek 
és énekeljék a magyar népdalokat. Az időpont választása is szándékos: 
Kodály Tanár Úr halálának évfordulójához közeli időpontra igyekszünk 
szervezni ezt az eseményt.

2017 óta állandó zsűrink 
Sebestyénné Farkas Ilona  
(elnök), Somorjai Paula, 
Bencsik Erzsébet. Mindhár-
man nagy tudású, fantaszti-
kus emberek. A fesztivál 
utáni szakmai észrevételeik-
kel minden kollégának építő 
jellegű tanácsokat adnak.

Az idei alkalom különö-
sen ünnepélyes volt szá-
munkra, mert nagy örö-
münkre több éves álmunk 
vált valóra: hivatalosan Kodály Zoltán nevét viselheti ez a fesztivál. Ezért 
hálás köszönettel tartozunk Kodály Zoltánné Péczely Saroltának az en-
gedélyért, illetve a zsűri tagjainak közbenjárásukért. 
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A jövőben szeretnénk mind területileg, mind tartalmilag kibővíteni 
ezt a már hagyományos rendezvényt, melyhez kapcsolódóan szolfézs 
megmérettetést is tervezünk. Gratulálunk minden résztvevőnek, felké-
szítő tanárnak és köszönjük a zsűri munkáját! 

 Lampert Tünde

A tavalyi évtől a szóló kategória mellett 2-3 fős csoportok is megnyil-
vánulhattak, így még többen juthattak az éneklés élményéhez. 2019-ben 
a fesztiválon 66 produkció hangzott el, melyből a zsűri 2 bronz, 35 ezüst, 
23 arany és 6 nívódíjat ítélt oda. A Fesztivál nívódíjait a Magyar Kodály 
Társaság jóvoltából kaphatták a csillogó szemű, mosolygós gyerekek.


